Sprawozdanie z spotkania roboczego Intergrupy „IRLANDIA” z dnia 18/07/15
1) W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących grup: „Od Nowa”,
„Horyzont”, „Azyl”, „Górnik”, „Iskierka” „Eden” „Eden 2” „Nadzieja” oraz służby
Intergrupy: Delegat, Skarbnik, Rzecznik, Służba telefonu.
Przedstawiciele grup informowali iż spotkania odbywają się regularnie i nie ma większych
problemów z przebiegiem spotkań, jednak czasem występują problemy z chętnymi do
służb, grupy niosą posłanie poprzez roznoszenie ulotek czy organizację mityngów, grupa
„Eden” poinformowała o zmianie godziny mityngu na godzinę 10:00 adres bez zmian.
2) Zgodnie z przyjętą sugestią na ostatnim spotkaniu Intergrupy omówiliśmy I i II Tradycje
AA i spotkało się to z miłym przyjęciem i będziemy kontynuować omawianie Tradycji AA.
3) Delegat przedstawił informacje na temat mityngu informacyjnego dla profesjonalistów
który odbędzie się 10/10/15 o godzinie 18:00 w Dublinie w siedzibie CKU- Centre for
Counselling nad Therapy - Colmine House, mityng ten zostanie poprowadzony przez
Delegata oraz Powiernika Regionu Europa, w związku z tym Intergupa przekazała ulotki
oraz zaproszenia grupom celem przekazania ich profesjonalistom.
Intergrupa poprzez głosowanie wybrała do służby Łącznika Internetowego Darka z
Dublina.
Skarbnik - na bieżąco są opłacane koszty Intergupy i nie ma żadnych zaległości. Stan
kasy po opłaceniu wydatków to: €244,57 plus €301 na Region Europa.
Przypomniał też że jego służba kończy się w październiku i przestawił swojego cienia do
służby.
W informacji od Kolportera informowano że posiada większość pozycji literatury, jego
służba kończy się w październiku w związku z tym jest poszukiwana osoba do przejęcia
służby Kolportera.
W informacji od Sekretarza informowano iż na ten moment służba przebiega spokojnie i
jego służba również kończy się w październiku i w związku z tym jest poszukiwana osoba
do przejęcia służby.
Rzecznik informował że na bieżąco jest w kontakcie z służbami intergupy i wykonuje swoje
obowiązki.
Służba telefonu nie ma większych problemów jeśli chodzi o telefon, do następnego
spotkania służbę przejął przedstawiciel z grupy „Horyzont”
Następne spotkanie robocze Intergrupy odbędzie się o godzinach 12-16 w dniu 12/09/15
w Athlone, The Shamrock Lodge Hotel
Pogody Ducha.

